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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Objek dan lokasi penelitian 

Obyek yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah Mahasiswa/i 

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di Universitas di 

Semarang. Penelitian ini dilakukan di kampus Unika Soegijapranata Semarang, 

Univeristas Dipenogoro, Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Stikubank 

dan Universitas Dian Nusantoro 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif akuntansi di 

Universitas Katolik Soegijapranta, Univeristas Dipenogoro, Universitas Dian 

Nuswantoro dan Universitas Islam Sultan Agung. Penelitian ini memiliki jumlah 

populasi sebanyak 932 di Universitas Katolik Soegijapranta, 771 di Univeristas 

Dipenogoro, 1213 di Universitas Stikubank, 947 di Universitas Dian 

Nuswantoro dan 756 di Universitas Islam Sultan Agung. 

Sampel dalam penelitian ini adalah Mahasiswa/i akuntansi yang masih 

aktif di Universitas Katolik Soegijapranta, Univeristas Diponegoro, Universitas 

Stikubank, Universitas Islam Sultan Agung dan Universitas Dian Nuswantoro 

yang masih aktif. Jumlah sampel dihitung menggunakan rumus Slovin. Metode 
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pengambilan sampel ini dilakukan secara probabilitas (random), yakni simple 

random. 

2)(1 eN

N
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2)1,0(29701
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n  

2)1,0(46191

4619


n  

n 97,88 

Keterangan: 

n = sampel minimal 

N = populasi 

e = persen error 

Berdasarkan jumlah populasi dari 5 universitas berjumlah 4619 

mahasiswa dengan tingkat keyakinan 90% dan error 10% dihasilkan jumlah 

sampel minimal adalah 97,88 dibulatkan menjadi 100 responden. Dengan 

menggunakan rumus perbandingan jumlah minimal sampel yang dibutuhkan 

di setiap universitas adalah sebagai berikut: 

No. Universitas Jumlah sampel 

1. Universitas Islam Sultan Agung 16 

2. Universitas Diponegoro 17 

3. Universitas Katolik Soegijapranata 20 

4. Universitas Dian Nuswantoro 21 

5. Universitas Stikubank 26 
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 Total  100 

 

3.3. Metode pengumpulan Data 

3.3.1. Teknik Pengumpulan Data 

Buckley et al dalam Jogiyanto (2013), menjelaskan strategi pengumpulan 

data dibedakan menjadi empat, yakni pengamatan langsung, opini, arsip, dan 

analitikal. Strategi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah strategi opini, dimana data dikumpulkan dari pendapat individu. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data 

survei. Survei adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Dalam penelitian ini 

menggunakan survei intersep, dengan memberikan pertanyaan kepada 

responden yang dilakukan di tempat umum (Universitas Katolik 

Soegijapranta, Univeristas Dipenogoro, Universitas Stikubank, Universitas 

Islam Sultan Agung dan Universitas Dian Nusantoro), karena mahasiswa 

akuntansi yang masih aktif dianggap relevan dengan profesi sebagai akuntan 

publik bergelar CPA. 

Peneliti melakukan survei intersep terhadap Mahasiswa/i Akuntansi 

Universitas  Katolik Soegijapranata Semarang, Universitas Stikubank, 

Univeristas Dipenogoro,  Universitas Islam Sultan Agung dan Universitas 

Dian Nusantoro yang masih aktif untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

Motivasi karir, motivasi, ekonomi, motivasi, prestasi, motivasi gelar terhadap 

minat Mahasiswa/i Program Studi Akuntansi di Semarang. 
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3.3.2. Jenis dan Sumber Data 

Jogiyanto (2013), sumber data strategi arsip dibagi menjadi dua, yakni 

data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh periset 

secara langsung tanpa melalui perantara dari pihak manapun. Sedangkan, data 

sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara melalui perantara pihak 

tertentu atau dengan kata lain data tersebut sudah pernah digunakan atau 

diolah oleh periset atau pihak tertentu sebelumnya. 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data primer karena 

data diperoleh langsung dari responden tanpa melalui perantara. Responden 

yaitu Mahasiswa/i Jurusan Akuntansi di Semarang 

 

3.3.3. Alat Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan kuesioner/angket 

yang dibagikan kepada Mahasiswa/i Universitas di Semarang (Universitas 

Katolik Soegijapranta, Univeristas Dipenogoro,Universitas Stikubank, 

Universitas Islam Sultan Agung dan Universitas Dian Nusantoro). 

 

3.4. Alat Analisis Data 

3.4.1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah metode-metode statistik yang menggunakan 

grafik dan angka untuk melihat pola dalam suatu set data, meringkas dan 

menyajikannya kembali ke dalam bentuk yang mudah dimengerti 

(Butar-Butar, 2007). Statistik deskriptif mampu memberikan gambaran data 
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suatu penelitian, dapat dilihat dari mean, standar deviasi, varian, maksimum, 

minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (Ghozali,2016). 

3.4.2. Uji Validitas 

  Uji ini dilakukan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. 

 Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu 

 mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner (Gozali, 2016). 

 Suatu butir pertanyaan dikatakan valid jika nilai korelasi (r hitung) lebih besar 

 daripada nilai r tabel (r hitung > r tabel). Sebaliknya, suatu  butir pertanyaan 

 dikatakan tidak valid jika nilai korelasi (r hitung) lebih kecil daripada nilai r 

 tabel (r hitung < r tabel). Nilai r hitung dilihat dari nilai Corrected Item-Total 

 Correlation. Apabila terdapat butir pertanyaan yang tidak valid, maka butir 

 tersebut harus dibuang dan dilakukan pengujian ulang. 

 

3.4.3. Uji Reliabilitas 

   

Untuk mengetahui apakah alat pengukur yang digunakan dapat 

diandalkan dan juga tetap konsisten apabila pengukuran tersebut akandiulang. 

Suatu kuesioner dikatakan reliable atau andal, apabila jawaban seseorang 

terhadap pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Kriteria dasar 

pengambilan keputusan bahwa suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel 

jika nilai Cronbach’s Alpha > 0,70. 
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3.4.4. Menilai Overall Fit Model 

Uji ini digunakan untuk menilai model penelitian yang dihipotesiskan 

telah fit atau tidak dengan data (Ghozali, 2016). Hipotesis untuk menilai 

metode fit adalah : 

H0 : Model yang dihipotesiskan telah fit dengan data 

H1 : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data. 

Dari hipotesis ini, agar model fit dengan data maka H0 harus diterima. 

Statistik yang digunakan berdasarkan Likelihood. Likelihood L dari model 

regresi adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan 

data input. Adanya pengurangan nilai antara nilai awal -2LogL dengan nilai 

-2LogL pada langkah berikutnya menunjukan mengambarkan data input. 

Adanya pengurangan nilai antar nilai awal -2LogL dengan nilai - 2LogL. 

Pada langkah berikutnya menunjukan bahwa model yang dihipotesiskan fit 

dengan data (Ghozali, 2016). 

 

3.4.5. Koefisien Determinasi (R 2 ) 

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan Nagelkerke’s R square. 

Tujuannya adalah untuk menjelaskan keragaman data pada variabel, seberapa 

besar variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel 

independen (Ghozali, 2016).  
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3.4.6. Menguji Kelayakan Model Regresi 

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan Hosmer and Lemeshow’s 

Goodness of Fit Test (Ghozali, 2016). Hipotesis yang digunakan untuk 

menguji kelayakan model regresi yaitu : 

H0 : Data empiris cocok dan sesuai dengan model 

HA : Data empiris tidak cocok dan tidak sesuai dengan model 

Tujuannya adalah untuk memastikan tidak ada perbedaan antara  model 

dengan data, sehingga model dapat dikatakan fit (Ghozali, 2016). 

Kriteria penilaiannya adalah : 

Perhatikan nilai goodness of fit test yang diukur dengan nilai chi square pada 

 bagian bawah uji Hosmer and Lemeshow:  

- Jika probabilitas > 0,1 maka H0 diterima  

- Jika probabilitas < 0,1 maka H0 ditolak 

3.4.7. Tabel Klasifikasi 2x2 

Tabel klasifikasi 2x2 ini digunakan untuk menghitung nilai estimasi yang 

benar dan salah (Ghozali, 2016). Kolom berisi nilai prediksi dari variabel 

dependen dalam hal ini tidak berminat mengikuti ujian CPA (0) dan berminat 

mengikuti ujian CPA (1), sedangkan baris menunjukan nilai observasi 

sesungguhnya dari variabel dependen. Pada model yang sempurna semua 

kasus berada pada diagonal dengan tingkat peramalan 100%. Namun, apabila 

terjadi homoskedastisitas, maka presentase yang benar sama di kedua garis 

(Ghozali, 2016). 
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 3.4.8. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis ini dilakukan guna untuk menguji kebenaran dari 

hipotesis. Penelitian ini dilakukan menggunakan regresi logistik. Regresi 

logistik ini dapat menggambarkan hubungan variabel dependen dengan 

variabel independen, dimana variabel dependen bersifat biner (Ghozali, 2016). 

Regresi ini digunakan karena variabel dependen berupa kategori (variabel 

dikotomi) yaitu dengan memberikan skor satu (1) jika responden tertarik 

untuk mengikuti sertifikasi CPA dan skor nol (0) jika responden tidak tertarik 

untuk mengikuti sertifikasi CPA. 

Penelitian ini meneliti pengaruh motivasi terhadap minat mahasiswa 

akuntansi mengikuti ujian CPA (Certified Public Accountant). Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah ukuran motivasi ekonomi (X1),    

motivasi prestasi (X2), dan motivasi gelar (X3) dan motivasi karir (X4),. 

Sedangkan, variabel dependen dalam penelitian ini adalah minat mahasiswa 

(Y).  

Model penelitian :  

   Minat = Ln 
𝒑

𝟏−𝒑
 = α0 + β1 ME + β2 MP+ β3 MG + β4 MK+ ε 

Keterangan  

Minat  : Minat mahasiswa mengikuti sertifikasi CPA 

Ln  : Logaritma natural 

P   : Probabilitas minat mahasiswa mengikuti sertifikasi CPA 

ME  : Motivasi Ekonomi 
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MK  : Motivasi Karir 

MP  : Motivasi Prestasi 

MG  : Motivasi Gelar 

α0   : Konstanta 

β1 –  β8 : Koefisien Regresi 

ε   : Error 

Kriteria penerimaan hipotesis H1, H2, H3, H4 : 

- Jika signifikan t < 0,1 dan koefisiennya positif, maka H1, H2, H3, H4,  

diterima. Artinya motivasi ekonomi, motivasi karir, dan motivasi 

prestasi, dan motivasi gelar berpengaruh positif terhadap minat 

mahasiswa akuntansi mengikuti sertifikasi CPA.. 
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